
NÁKUP 
NA LEASING
HELIOS Orange

Modul Nákup na leasing informačního systému HELIOS Orange je nástroj na evidenci předmětu 
leasingu a účtování všech transakcí předmětu leasingu po celou dobu existence leasingové smlou-
vy. Kromě základních funkcí, jako je výpočet splátkového kalendáře, využívá dalších funkcionalit 
informačního systému, jako je přehled o saldu nebo generování platebních příkazů.

MODUL JE URČEN:
•	 Pro leasing
•	 Případně pro splátkové kalendáře, 

splátkový prodej
•	 Pro leasing český a slovenský (účto-

vání do deníku)
•	 Pro leasing dle IFRS nebo US GAAP 

(účtování do deníku + mezinárodních 
účetních standardů)

•	 Pro nájemce
•	 Pro pronajímatele
•	 Řešena je zde zatím především část 

číselně-evidenční a účetní.
•	 Modul zahrnuje možnost libovolného 

způsobu účtování

Základní funkce:
•	 výpočet splátkového kalendáře dle zadaných parametrů 

(cena pořízení, vedlejší náklady, doba leasingové smlouvy, 
počet splátek) 

•	 splátkový kalendář může být nerovnoměrný, libovolně lze 
využít předpisů nerovnoměrných splátek

•	 zaúčtování splátek dle splátkového kalendáře do účetního 
deníku

•	 možnost generovat platební-inkasní příkaz
•	 přehled platebních příkazů
•	 informace o saldu, lze dohledat v určeném saldu

•	 párovací znak (obvykle číslo smlouvy)
•	 na úrovni předmětu
•	 na úrovni pohybu (pokud je datum párování salda)

Propojení na další moduly v informačním systému:
•	 Propojení leasingu na Skupiny dokumentů ve Výkazech, kde 

je možno pracovat s leasingovými smlouvami
•	 Propojení leasingu na CRM s možností navázat obchodní 

jednání
•	 Propojení na modul Majetek s možností navázat údaje o majetku
•	 Propojení na modul Doprava s možností navázat na údaje 
       o vozidle



Software, který řídí

Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, 140 02
www.helios.eu
tel.: 244 104 118 nebo 495 809 201, e-mail: helios.info@assecosol.eu

popisek k obrazovce

•	 Propojení na modul Výkazy, Skupiny dokumentů – povinná 
příloha

•	 Možnost vyhodnocení dle zakázek, útvarů a nákladových okruhů

Druhy pohybů pro časovou osu „životnosti“ 
předmětu leasingu
•	 Zavedení
•	 Rozpis (= časové rozlišení + splátkový kalendář) Splátka 

mimo pořadí

•	 Zvýšení – snížení ceny (změny ceny, opravy)
•	 Odkupní hodnota
•	 Ukončení (předčasné ukončení leasingu)


